
nális, de kizárólag a karthauzi rend számára. Licentia vivae vocisról, -szóbeli
engedélyről beszél, s a jelen oklevéllel éppen ezt akarja maradandóvá tenni.
Pápai bulle tehát nem született, de indirekt módon sem ismerte el Brúnót s~ent

nek, az egész római egyházra kiterjesztve kultuszát. A római misszáléba és bre
viáriumba csak 1622-ben vették fel ünnepét, X. Kelemen pápa pedig 1674-ben
megemelte az ünnep rangját. (Hivatalosan szentnek Brúnó tehát csak 1622-től

tekinthető.)
.Visszatérve a szentté avatási kísérletre: Puteusék azért elértek valamit, sőt

sikerült olyan homályosan fogalmaznia a Brúnó-vitában, hogy későbbi biogiáfu
sok valóban feltételezhették egy pápai bulla létét. Mindenesetre az elért sikerrel
elégedetten a következő évben kinyomtatta az életrajzot.

Az Érdy-kódexban azonban a Franciscus de Puteo-féle Vitánál bövebben olvas
hatunk a Brúnó-kultuszról. A latin .életrajz csak annyit rnond, hogy "conveniens
officium in honorem ipsius agatur". Az Erdy-kódexben pedig ez áll: "az ő szent
halála napját nagy méltósággal illenék szent konfesszoroknak zsolozsmájával,
estit kedég bőjttel, és hogy mind az egész szerzetben minden vecsernyének zso
lozsmájában emléközetöt tennének róla Szent Brúnó konfesszor nevezeti alatt".

A rendi generális káptalan .1515. május 7-én, élve a pápai engedéllyel, ponto
san meghatározta a Brúnó-officiumot lectioival, responzóriumaival, könyörgései
vel. (Festum candelarumot kap, a legmagasabb rangú ünnepet, a szövegek az
unius confessoris officiumból és miséből vannak összeállítva, elrendelik a böj
töt a vigilián és a kommemorácíót.] A Névtelen teháta rendi gyakorlatból köz
vetlenül ismerte a: fentieket. 1516-ban, a következő rendi káptalanon elrendelik,
hogy "de vita eius noviter impressa legatur in refectorio") az újonnan kinyomta
tott életrajzból olvassanak fel a refektoriumban), valószínűleg itt már Fran
ciscus de Puteo Vitájáról van szó. Igy juthatott el ez a Névtelen kezébe. A Név
telen és rendtársai számára tehát Brúnó életrajza már "kötelező olvasmány" volt,
október hatodika pedig kiemelt rendi ünnep. O azonban a renden kivüliek számá
ra is ünneppé kívánta tenni azt.

Orbán Ottó

A kor kérdései

A negyvenes évek hazai kertész-értelmiséqi]e
biztosra vette, hogya jövö kulcsa a fajtanemesítés;
kicsire nem nézett - a gomolygó emberfüstbe ..'.
Nincs meddőbb lény a semiepesnemű lángeiménél,
aki izzó hangzatokkal kürtöl egybe egy kereszteshadat,
majd hátat fordít és elemez: mennyi vér ...
A költészetben épp a "költői" a legkevésbé fontos 
egy mészéros valóságérzéke kell ahhoz és isten szeme,
hogy helyesen mér jük ki életünk arányait
az önpusztítás és az önmentés között.
Mennyei gáz és földi madzag, kiabálja a léggömbárus;
élni annyi, mint pórázra kötve szállni:
gyúlékony hártyába kötve egy fuvatnyi végtelen,
és körben az izzó csikkek, a kor kérdései.
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